شماره
تاريخ
پيوست

دفتر وزری

راهنماي اخالقي پژوهش با سلولهاي بنيادي
در جمهوري اسالمي ايران

2931

٘ـا٘ی پؼتی= تٟشاٖ-ؿٟشن لذع (غشب)-تیٗ فالٔه جٛٙتی  ٚصسافـاٖ-خیاتاٖ ػیٕای ایشاٖ-ػتاد ٔشوضی ٚصاست تٟذاؿت ،دسٔاٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی
٘ـا٘ی صفح ٝایٙتش٘تی= http://behdasht.gov.ir
ٕ٘اتش= ;;697444
تّفٟٙای تٕاع= ;4785<;4-;4785479

شماره
تاريخ
پيوست

دفتر وزری

مقدمه
پظٞٚؾ تا اػتفاد ٜاص ػَّٞٛای تٙیادی تا ٔٙـأ سٚیاٖ ا٘ؼا٘ی یا ػّ َٛتاِغ ،أیدذٞای صیدادی سا دس جٟدت وداٞؾ
آالْ تیٕاساٖ  ٚدسٔاٖ تیٕاسیٞای ػخت دسٔاٖ پذیذ آٚسد ٜاػت .أا دس ػیٗ حاَ ٔالحظدات  ٚدغذغدٞٝدای اخاللدی
خاف خٛد سا ٘یض داساػت .ایٗ دغذغٞٝا حٛصٜٞای ٕٟٔی ٔا٘ٙذ ایٕٙی آصٔٛد٘یٞا  ٚاحتشاْ ت ٝسٚیاٖ ا٘ؼا٘ی سا دستش ٔدی
ٌیشد.
تیتشدیذ ،تٟشٜٙٔذی صحیح  ٚپایذاس اص فٛایذ ٔ ٚضایای ایٌٗ ٝ٘ٛپظٞٚؾٞا دس ٌش ٚسػایت اِضأات ٔ ٚالحظدات ٚیدظٜ
ی اخاللی آٖ اػت وٟٓٔ ٝتشیٗ آٖٞا دس ایٗ سإٙٞا فٟشػت ؿذٜا٘ذ .دس تذٚیٗ ایٗ سإٙٞا ،ػال ٜٚتش تجشتٝی ا٘ثاؿدتٝ
ی جٟا٘ی اص فش ًٙٞغٙی ایشا٘ی اػالٔی ٍ٘ ٚاٚ ٜیظٜی آٖ ت ٝػالٔت ا٘ؼاٖ ٘ ٚیض جایٍا ٜاخاللدی سٚیداٖ ا٘ؼدا٘ی تٟدشٜ
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
ٞش پظٞٚـٍش یا تاِیٍٙشی و ٝدس پظٞٚؾ تا اػتفاد ٜاص ػَّٞٛای تٙیادی ٔـاسوت ٔیوٙذ ،تایذ ػال ٜٚتش ٔفداد ایدٗ
سإٙٞا ،اص سإٙٞای ػٕٔٛی اخالق دس پظٞٚؾٞای ػّ ْٛپضؿىی ،سإٙٞاٞای اختصاصی اخدالق دس پدظٞٚؾ وـدٛس تدٝ
فشاخٛس ٔٛضٛع٘ ٚ ،یض اص ػایش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشتثط تا واس خٛد آٌا ٜتاؿذ  ٚآٖٞا سا سػایت وٙذ.
ٙٔ -1اتغ ٔجاص تشای تِٛیذ ػّ َٛتٙیادی پشتٛاٖ ػثاستٙذ اص=
 -1-1سٚیاٖٞای ٔاصاد تش ٘یاص دسٔاٖ ٘اتاسٚسی ت ٝسٚؽ ِماح ٔصٛٙػی
 -1-2جٙیٗٞای ػمط ؿذٜ
 -1-3سٚیاٖ حاصُ اص ؿثی ٝػاصی پظٞٚـی -دسٔا٘ی
 -1-4ػّ َٛتٙیادی پشتٛاٖ اِما ؿذٜ
 -1-5تٙذ ٘اف یا جفت ٘ٛصاد ٔتِٛذ ؿذٜ
 -2تایذ تٟٙا اص سٚیاٖٞایی اػتفاد ٜؿٛد و ٝاتتذا تا ٞذف دسٔاٖ ٘اتاسٚسی تِٛیذ ؿذٜا٘ذ ،أا صیاد آٔذ ٜتاؿٙذ.
 -3سٚیاٖ اٞذاؿذ ٜتٙٔ ٝظٛس اػتخشاج ػّ َٛتٙیادی ،تٞ ٝیچٚج٘ ٝثایذ دس سحٓ صٖ دیٍش یا ٌٝ٘ٛی جا٘ٛسی دیٍدش
جایٍضیٗ ؿٛد.
 -4تخٕه  ،اػپشْ ،سٚیا٘ی ،جٙیٗ یا ٞش ٌ ٝ٘ٛتافت ا٘ؼا٘ی دیٍشی و ٝتشای تِٛیذ ػّ َٛتٙیادی ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس
ٔیٌیشد٘ ،ثایذ اص طشیك ٔؼأالت تجاسی تٝدػت آٔذ ٜتاؿٙذ.
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 -5سضایت آصادا٘ ٚ ٝآٌاٞا٘ ،ٝتایذ اص ٞش دٚ ٚاِذ سٚیاٖ یا جٙیٗ ٌشفت ٝؿٛدٕٞ .یٗطٛس دس صٛست ٚجٛد ٘فدش ػد،ْٛ
یؼٙی وؼی وٌ ٝأت اٞذا وشد ٜتاؿذ ،تایذ ٍٙٞاْ اٞذا ،سضایت آٌاٞا٘ ٚ ٝآصادا٘ ٝتشای اػتفاد ٜاص سٚیداٖ ٟ٘دایی
ٌشفت ٝؿٛد.
ٔ -6تخصصاٖ دسٔاٖ ٘اتاسٚسی و ٝاص سٚیاٖ ٞای اضافی حاصُ اص واس دسٔا٘ی آٖٞا اػتفادٔ ٜی ؿٛد ٘ثایدذ ٕٞداٖ
پظٞٚـٍشا٘ی تاؿٙذ و ٝتشای پظٞٚؾ  ٚدسٔاٖ  ،ػّ َٛتٙیادی سا تٝواس ٔیتش٘ذ.
 -7اػتفاد ٜاص جٙیٗ تشای ت ٝدػت آٚسدٖ ػّ َٛتٙیادی ٘ثایذ ٞیچ تاثیشی تش تصدٕیٓ ٌیدشی دس سات د ٝتدا ا٘جداْ
دادٖ ػمط جٙیٗ داؿت ٝتاؿذ .تٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس فشد یا افشادی و ٝدستاس ٜػمط جٙیٗ تصِٕٓ ٌیشی ٔدی وٙٙدذ
تایذ اص ٌشٞٚی و ٝلشاس اػت پظٞٚؾ سا ا٘جاْ دٙٞذ وأالً ٔؼتمُ تاؿٙذ.
 -8اػتخشاج تخٕه صشفاً جٟت دػتیاتی ت ٝػّ َٛتٙیادی ٕٔٛٙع اػت  ٚتخٕهٞای ٔٛسد اػتفاد ٜتایذ ٔاصاد تدش
٘یاص دسٔاٖ ٘اتاسٚسی تاؿٙذ
 -9ػَّٞٛای تٙیادی پشتٛاٖ اِماؿذ٘ ٜثایذ=
 -<-4طی پظٞٚؾ تٝطٛس ٔؼتمیٓ ت ٝاؿخاف اٞذا ؿ٘ٛذ؛ ٍٔش دس اٞذای اتِٛٛي؛
 -<-5تا سٚیاٖ ا٘ؼاٖ یا سٚیاٖ غیشا٘ؼا٘ی تشویة ؿ٘ٛذ؛
 -<-6ت ٝجٙیٗ ا٘ؼاٖ یا جٙیٗ غیشا٘ؼا٘ی پی٘ٛذ صد ٜؿ٘ٛذ.
 -11اخز سضایت آصادا٘ ٚ ٝآٌاٞا٘ٝاص تٕأی ؿشوت وٙٙذٌاٖ دس پظٞٚؾ اِضأیاػت.
 -11سضایت آٌاٞا٘ ٚ ٝآصادا٘ ٝتشاػاع ٘ٛع تحمیك ،اختصاصاً ٌشفت ٝؿٛد.
 -12جٟت ٌشفتٗ سضایت آٌاٞا٘ ٚ ٝآصادا٘ ٝاص اٞذاوٙٙذٌاٖ ٔٙاتغ ػّ َٛتٙیادی ،تایت تٕأی اطالػاتی ؤٕ ٝىدٗ اػدت دس
تصٕیٓ ٌیشی فشد ٔٛثش تاؿٙذ تٚ ٝی اسائ ٝؿ٘ٛذ .اص جّٕٛٔ ٝاسد ریُ=
 -12-1تٛضیح ٘ٛع اػتفاد ٜاص ٔٛاسد اٞذایی
 -12-2احتٕاَ تخشیة ٔٛاسد اٞذایی دس ٔؼیش اػتخشاج ػّ َٛتٙیادی
 -12-3أىاٖ رخیشٜی ٔٛاسد اٞذایی تٔ ٝذت طٛال٘ی جٟت اػتفاد ٜدس آیٙذٜ
 -12-4ػٛد ٔاِی احتٕاِی ٘اؿی اص ا٘جاْ تحمیك (چ ٝدس حاَ حاضش  ٚچ ٝدسآیٙذٜی دٚس)
 -12-5ایٗوٙٔ ٝفؼت دسٔا٘ی  ٚپضؿىی حاصُ اص تحمیك فمط ت ٝاٞذاوٙٙذٔ ٜحذٚد ٕ٘یؿدٛد ،تّىد ٝتٕداْ ٔدشدْ اص آٖ
تٟشٜٙٔذ ٔیؿ٘ٛذ.
 -12-6سضایت دادٖ ٘ ٚذادٖ اٞذاوٙٙذ ،ٜخّّی دس س٘ٚذ دسٔا٘ی اٚ ٚاسد ٘خٛاٞذ وشد.
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 -12-7ؿشوتوٙٙذٜی دس پظٞٚؾ دس ٞش صٔاٖ ٔیتٛا٘ذ اص ٔ اِؼ ٝخاسج ؿٛد تذ ٖٚآٖ و ٝخّّی دس دسٔاٖ ٞدای ػدادی
اٚ ٚاسد ؿٛد.
 -12-8دس ٔٛاسد اٞذای سٚیاٖ ،الصْ اػت اٞذاوٙٙذٜی سٚیاٖ سا اص ایٗو ٝسٚیداٖ اٞذاؿدذ ٜتدشای ایجداد تداسٚسی دس صٚج
دیٍشی اػتفادٕ٘ ٜیؿٛدّ ٔ ،غ وشد.
 -12-9اٞذاوٙٙذ ٜتایذ تشای تیٕاسیٞای ػف٘ٛی  ٚط٘تیىی غشتاٍِشی ؿٛد.
-12-11

أىاٖ داسد ػَّٞٛای اٞذایی تغییشات ط٘تیىی پیذا وٙٙذ.

-12-11

أىاٖ تجاسی ؿذٖ ػَّٞٛای اٞذایی ٚجٛد داسد ِٚی اٞذاوٙٙذٞ ٜیچٌ٘ٛد ٝحدك اػدتفاد ٜاص ایدٗ أىداٖ سا

٘ذاسد.

 -13جٟت سػایت وأُ اصُ «ساصداسی» ،تایذ ٔـخصات ؿخصی افشاد ؿشوتوٙٙذ ٜدس پدظٞٚؾ ودأالً ٔحشٔا٘دٝ
حفظ ؿٛد.
 -14الصْ اػت ٔشاوض پظٞٚـی  ٚدسٔا٘ی تٕٟیذات الصْ (اص جّٕ ٝوذٌزاسی) سا تشای اجدشای اصدُ ساصداسی فدشآٞ
وٙٙذ .دس غیش ایٗصٛست تایذ ایٗ اطالػات سا ٘اتٛد وٙٙذ.
 -15تایذ اص جٕغآٚسی اطالػات ؿخصی غیشضشٚسی دس ٔٛسد ؿشوتوٙٙذٌاٖ پشٞیض ؿٛد.
 -16الصْ اػت ٔ اِؼات پیؾ تاِیٙی وافی تش سٚی ٔذَٞای حیٛا٘ی ا٘جاْ ٌیشد.
 -17اص ٔذَٞای حیٛا٘ات وٛچه تایذ تشای ٔماصذ صیش اػتفاد ٜؿٛد=
 -4:-4آصٔٛدٖ وشدٖ پی٘ٛذ ػّ َٛتٙیادی ٘ٛع ٚحـی ،تیٕاس یا تصحیح ط٘تیىیؿذٜ
 -4:-5اسصیاتی تٟثٛدی پغ اص ػّ َٛدسٔا٘ی
 -4:-6تشسػی ٔىا٘یؼٓٞای صیؼتی تشٔیٓ تافت
 -4:-7اسصیاتی ٔیضاٖ ٔ ٚؼیش ػّ َٛدسٔا٘یٞا ،ػٗ  ٚدسجٝی تیٕاسی تشای واسآٔذی
ٔ -18ذَٞای حیٛا٘ات تضسي دس د ٚجا ٔٛسد ٘یاص٘ذ .یىی دس پظٞٚؾٞایی ؤ ٝذَٞای حیٛا٘ات وٛچه دس آٖٞدا
وافی ٘یؼتٙذ؛ دیٍش دس پظٞٚؾ سٚی تافتٞای ػاختاسی ٔثُ اػتخٛاٖ ،غضشٚف یا تا٘ذٖٚ
 ٔ -19اِؼات سٚی ٘خؼتیاٖ (پشیٕات ٞای) غیش ا٘ؼدا٘ی ،دس صدٛستی ا٘جداْ ٔدی ٌیش٘دذ ود ٝتدشای فدشا ٓٞودشدٖ
اطالػات ضشٚسی ٔٛسد ٘یاص تاؿٙذ و ٝاص سٚؽ ٞای دیٍش غیشلاتُ دػدتیاتی اػدت .ایدٗ ٔ اِؼدات تایدذ تحدت
٘ظاست ٔؼتمیٓ یه دأپضؿه ٔاٞش ا٘جاْ ؿ٘ٛذ.
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